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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

KALLELSE
Tekniska nämnden

Dag och tid: 2018-03-22, kl 13:30

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Folkabo

Justerare: Helena Gustafsson 

Kallade

Ledamöter
Lennart Rehn (S), ordförande, Håkan Daremark (KD), vice ordförande, 
Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S), Kent Persson (S), Bill Malm (M), 
förhindrad, Helena Gustafsson (M)

Tjänstgörande ersättare
Mikael Hallin (C) kallas till tjänstgöring (ersätter Bill Malm som har förhinder)

Ersättare
Cathrine Karlsson (S), Michelle Hjerp (S), Anders Johansson (S), Göran 
Olofsson (MP)

ÄRENDEN

1 Beslut om tilldelningsbeslut angående upphandling av 
Ving/rotorgräsklippare
Kjell Jonsson
Beslutet justeras omedelbart

2018/71

2 Anmälningsärenden 2018/3

3 Delegationsbeslut 2018/4

4 Beslut angående begäran om komplettering i ärendet 
om införande av kommunlager
Johan Claesson

2015/105

5 Beslut angående genomfart och hög hastighet 
Vinkelgatan
Emilie Andersson

2018/40

6 Beslut angående inventering av skyddsrum i 
kommunägda fastigheter
Johan Claesson

2018/61

7 Beslut om dataskyddsombud för tekniska nämnden
Kjell Jonsson

2017/248
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

8 Beslut angående önskemål om belysningsstolpar 
banvallen i Folkabo
Kjell Jonsson

2018/55

9 Beslut angående nybyggnad Rosenberg – 
tilldelningsbeslut
Kjell Jonsson

2017/58

10 Beslut angående månadsrapport februari
Mats Olsson

2018/73

11 Information
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-13

Ärendenummer
2018/71 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Upphandling av Ving/rotorgräsklippare

Ärendet
Upphandling av Ving/rotorgräsklippare har gjorts av upphandlingsenheten, 
Skövde kommun. Inkomna anbud redovisas.

Beslutsunderlag
 Upphandlingsprotokoll, 2018-03-13, Tommy Klang, 

upphandlingsenheten Skövde kommun

Utredning
Inköp av gräsklippare i enlighet med tekniska förvaltningens 
maskinutbytesplan. Investeringen om 668 000 kr belastar 
investeringsbudgeten för teknisk nämnd, inventarier.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att förslag till tilldelningsbeslut skickas ut och 
under förutsättning att detta ej överklagas delegera till teknisk chef eller den 
denne sätter i sitt ställe teckna beställning av maskinen ifråga.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-07

Ärendenummer
2018/3 Tekniska nämnden

 
Siw Strandh    
0502-60 60 95
siw.strandh@tidaholm.se

Anmälningsärenden

Ärendet
Inkomna skrivelser och beslut till tekniska nämnden vilka ej föranleder 
särskilda beslut.

Kommunfullmäktige
2017/101
Beslut om ombyggnation Hökensåsskolan åk 7-9 samt Forsenskolan –
Kommunfullmäktige beslutat att gå vidare med projektet samt uppdra åt 
tekniska nämnden att i samråd med barn- och utbildningsnämnden göra en 
projektering för ombyggnation av Forsenskolan och Hökensåsskolan, inklusive 
kök och matsal inom en totalkostnad på 20 miljoner kronor. Medel för 
projektering finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018.

2017/2016
Beslut om anpassningar inom Brukets industriområde – Kommunfullmäktige 
beslutat att för åtgärder på Brukets industriområde avseende framställt förslag 
från tekniska nämnden anslå 2.880 tkr för investeringar.
Finansiering sker ur anslaget för investeringsreserven 2018 med 1.850 tkr och 
1.030 tkr ur tekniska nämndens anslag för planerat underhåll 2018.

2017/211
Kommunfullmäktige beslutat att fastställa taxa för Tidaholms kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2018-02-01.

2017/211
Kommunfullmäktige beslutat att fastställa taxa för renhållning att gälla från och 
med 2018-02-01 samt att uppdra till tekniska nämnden att i samband med 
budgetprocessen för 2019 framta förslag till taxa i enlighet med 
kommunstyrelsens uppdrag till nämnden i beslut § 152/2017.

2017/211
Kommunfullmäktige beslutat att fastställa taxa för camping att gälla från och 
med 2018-02-01

2017/211
Kommunfullmäktige beslutat att fastställa taxa för odlingslotter att gälla från 
och med 2018-02-01.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

2017/211
Kommunfullmäktige beslutat att fastställa taxa för upplåtelse av offentlig plats 
att gälla från och med 2018-02-01.

2017/211
Kommunfullmäktige beslutat att fastställa grunder för kommunala bidrag till 
enskild väghållning inom Tidaholms kommun att gälla från och med 
2018-02-01.

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås lägga anmälningsärendena med 

kännedom till handlingarna.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-13

Ärendenummer
2018/4 Tekniska nämnden

 
Siw Strandh    
0502-60 60 95
siw.strandh@tidaholm.se

Delegationsbeslut

Ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas 
enligt särskild pärm på sammanträdet.

Nr Ärende Beslutsdatum Ansvarig
6 Tilldelningsbeslut beläggnings-

arbeten (gemensamt Skaraborg)
2018-02-20 Tekn chef

7 Beviljade asökningar för uppehåll
I sophämtning och slamtömning
nr 180306_27366_F

Assistent

8 Beviljade ansökningar om delat
kärl för sophämtning
nr 180226_21115_21115,
180226_25740_25740

Assistent

9 Tilldelningsbeslut nybyggnad
Skola Rosenberg

2018-03-09 Tnau

10 Beviljade parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade: 
1498-18002-35K-F
Avslag:
Dnr 2018.01 och 2018.2

Assistent

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar lägga anmälda delegationsbeslut med 

kännedom till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-19
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2015/105

§ 105 Beslut angående begäran om yttrande avseende 
medborgarförslag angående införande av kommunlager

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har ställt sig positiv till ett medborgarförslag om införande 
av ett gemensamt kommunlager för möbler och inventarier. 

Tekniska nämnden har av kommunfullmäktige därför fått uppdraget att i 
samarbete med social- och omvårdnadsnämnden utreda möjlighet att införa 
detta lager samt hur det ska organiseras.

Tekniska kontoret har gjort en utredning i ärendet och anser att det är möjligt 
att upprätta ett kommunlager. Drift av anläggningen kan läggas hos Brukets 
allservice. Lokalbehov och bedömda personalkostnader uppgår till 80 000 
respektive 60 000 kr/år.

Bedömning av resursbehov 
En ledig lokal inom Brukets industriområde, bedömt behov ca 200 m2. 

Kostnadsbedömning
Uthyrd inbringar denna yta ca 60 000 kr/år. Lokalen ska värmas upp, till en 
kostnad av ca 15-20 000 kr/år.

Under uppstart krävs ca 2 veckors arbete för 1-2 man. Kostnad bedöms till 
ca 40 000 kr. Arbetet består av att hämta, sortera ta emot material samt 
upprätta register som kontinuerligt uppdateras.

Förslag till organisation
Drift av verksamheten läggs på Brukets allservice. Förslagsvis jobbar man 
utan öppettider. Man ringer och bokar tid.

Bedömd tidsåtgång när verksamheten är i drift: 3 – 4 timmar/vecka. 
Timkostnaden är ca 300 kr. Tillkommer kostnad för eventuella utkörningar och 
hämtningar om ca 300 kr/timma plus 100 kr för biltransport inom tätorten.

Kontaktpersoner hos Brukets allservice blir i så fall Tommy Danielsson eller 
Torgny Fahlgren.

Då det är svårt att förutse hur mycket arbete detta kommer att omfatta, bör en 
avstämning ske efter ca 3 månader.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 79
 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett 

kommunlager, 2017-09-25, fastighetsförvaltare Johan Claesson
 Tekniska nämndens beslut ”Utredning om möjlighet att införa 

kommunlager samt hur lagret i så fall ska organiseras, 2016-01-28 § 5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-19
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett kommun-
lager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2016-01-08

 Kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda medborgarförslag om 
införande av kommunlager, 2015-11-30 § 207

 Tekniska nämndens beslut ”Begäran om yttrande avseende 
medborgarförslag angående införande av kommunlager, 2015-05-28, 
§ 60

 Begäran om yttrande avseende medborgarförslag angående införande 
av kommunlager, kommunsekreterare Sofie Håkansson, 2015-04-17

Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att om ett kommunlager upprättas, hos budgetberedningen äska ett 
utökat budgetanslag om totalt 140 000 kr/år för inrättande av ett 
kommunlager. 

 Efter ett eventuellt införande bör verksamheten utvärderas efter ett till 
två år.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att om ett kommunlager upprättas, hos 

budgetberedningen äska ett utökat budgetanslag om totalt 140 000 
kr/år för inrättande av ett kommunlager. 

 Efter ett eventuellt införande bör verksamheten utvärderas efter ett till 
två år.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningen
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From:                                 Elin Eklöf
Sent:                                  4 Dec 2017 10:56:34 +0100
To:                                      Siv Strand
Subject:                             Komplettering

Hej hej,
 
För att kommunstyrelsen ska kunna fatta ett beslut i ärendet som gäller införandet av ett kommunlager, 
tekniska nämndens ärendenummer 2015/105 och kommunstyrelsens ärendenummer 2017/261, så 
behöver vi begära in en komplettering från er. 
 
Beslutet som tog av kommunfullmäktige 2015-11-30 är följande:
 

         Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att, i samarbete med 
social- och omvårdnadsnämnden, utreda om det är möjligt att införa ett kommunlager 
samt hur lagret i så fall skulle organiseras och därmed anse att medborgarförslaget är 
besvarat.

 
Då beslutet från er är taget utan ett samarbete med social- och omvårdnadsnämnden kan vi inte ta upp 
ärendet till kommunstyrelsen. 
Vi begär därför att en komplettering från er med ett beslut där social- och omvårdnadsnämnden har 
blivit tillfrågade i ärendet ska ha inkommit till oss senast den 4 mars 2017.  

Mvh,
 
Elin Eklöf
Kommunsekreterare 
Kansliavdelningen
0502-60 60 45
elin.eklof@tidaholm.se 
------------------------------------------
Tidaholms kommun
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
 
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-25
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2015/105

§ 4 Beslut angående begäran om komplettering i ärendet om 
införande av kommunlager

Sammanfattning av ärendet
För att kommunstyrelsen ska kunna fatta ett beslut i ärendet angående 
införande av ett kommunlager har kommunledningskontoret begärt en 
komplettering från tekniska nämnden där social- och omvårdnadsnämnden 
har blivit tillfrågade i ärendet. Det beslut som är taget i tekniska nämnden är 
utan samarbete med social- och omvårdnadsnämnden. 
Svar ska ha inkommit kommunledningskontoret senast den 4 mars 2018

Diskussion har förts med arbetsledare vid dåvarande yttre hemtjänst, som då 
fortfarande tillhörde social- och omvårdnadsnämnden. Under ärendets 
process har verksamheten hos social- och omvårdnadsnämnden, avseende 
arbetsmarknadsåtgärder förändrats, vilket kan ha förändrat synen på 
åtaganden. Det kan vara lämpligt att erhålla social- och 
omvårdnadsnämndens yttrande i vilken mån man kan inrymma 
”kommunlager” inom arbetsmarknadsåtgärder. Tekniska nämnden har 
redovisat kostnader som skulle erfordras i utökat budgetunderlag för drift av 
verksamheten inom tekniska förvaltningen.  

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 6/2018, 2018-01-11
 Tjänsteskrivelse ”Angående begäran om komplettering i ärendet om 

införande av kommunlager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 
2018-01-02

 Kommunledningskontorets mail angående begäran om komplettering 
från tekniska nämnden där social- och omvårdnadsnämnden ska 
tillfrågas i ärendet, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-12-04

 Tekniska nämndens beslut § 105/2017 ”Beslut angående begäran om 
yttrande avseende medborgarförslag angående införande av kommun-
lager, 2017-10-19

 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett kommun-
lager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2017-09-25

 Tekniska nämndens beslut § 5/2016 ”Beslut angående utredning om 
möjlighet att införa kommunlager samt hur lagret i så fall ska 
organiseras, 2016-01-28

 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett kommun-
lager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2016-01-08

 Kommunfullmäktiges beslut § 207/2017 ”Beslut om besvarande av 
medborgarförslag om införande av kommunlager”, 2015-11-30

 Tekniska nämndens beslut § 60/2015 ”Begäran om yttranden 
avseende medborgarförslag angående införande av kommunlager, 
2015-05-28

 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande avseende medborgarförslag 
angående införande a kommunlager”, kommunsekreterare Sofie 
Håkansson, 2015-04-17
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-25
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att efterhöra med social- och omvårdnadsnämnden om möjlighet till 
finansiering av ”kommunlager” inom ramen för arbetsmarknads-
åtgärder.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att efterhöra med social- och omvårdnads-

nämnden om möjlighet till finansiering av ”kommunlager” inom ramen 
för arbetsmarknadsåtgärder och/eller om annat förslag på att driva 
verksamhet finns.

Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-27
Social- och omvårdnadsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/290

§ 22 Beslut om yttrande avseende kommunlager

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30  uppdra åt tekniska nämnden att, i 
samarbete med social- och omvårdnadsnämnden, utreda om det är möjligt att 
införa ett kommunlager samt hur ett lager i så fall skall organiserats.  Ett 
medborgarförslag är grunden till uppdraget. Se bilagor.
Tekniska nämnden har ställt frågan till social- och omvårdnadsnämnden om 
nämnden har möjlighet att inrymma ”kommunlager” inom 
arbetsmarknadsåtgärder.

Social- och omvårdnadsnämnden har ingen möjlighet att inom befintlig budget 
finansiera ett kommunlager. Det behövs både en lämplig lokal och personal 
som ska vara ansvariga för verksamheten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Svar till tekniska nämnden angående 

’kommunlager’”, omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 2018-02-07.
 Tekniska nämndens beslut 2018-01-25 § 4 ”Beslut angående begäran 

om komplettering i ärendet om införande av kommunlager”.
 Skrivelse, ”Komplettering”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-12-04.
 Tekniska nämndens beslut 2017-10-19 § 105 ”Beslut angående 

begäran om yttrande avseende medborgarförslag angående införande 
av kommunlager.

 Kommunfullmäktiges 2015-11-30 § 207, ”Beslut om besvarande av 
medborgarförslag om införande av kommunlager”.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att avge svaret till tekniska 

nämnden.

Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge svaret till tekniska 

nämnden.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Social- och omvårdnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-07

Ärendenummer
2017/290 Social- och omvårdnadsnämnden

 
Anna-Lena Skatt    
0502- 60 64 01
anna-lena.skatt@tidaholm.se

Svar till tekniska nämnden angående  "kommunlager"

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30  uppdra åt tekniska nämnden att, i 
samarbete med social- och omvårdnadsnämnden, utreda om det är möjligt att 
införa ett kommunlager samt hur ett lager i så fall skall organiserats.  Ett 
medborgarförslag är grunden till uppdraget. Se bilagor.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut 2018-01-25 § 4 ”Beslut angående begäran 

om komplettering i ärendet om införande av kommunlager”.
 Skrivelse, ”Komplettering”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-12-04.
 Tekniska nämndens beslut 2017-10-19 § 105 ”Beslut angående 

begäran om yttrande avseende medborgarförslag angående införande 
av kommunlager.

 Kommunfullmäktiges 2015-11-30 § 207, ”Beslut om besvarande av 
medborgarförslag om införande av kommunlager”.

Utredning
Tekniska nämnden har ställt frågan till social- och omvårdnadsnämnden om 
nämnden har möjlighet att inrymma ”kommunlager” inom 
arbetsmarknadsåtgärder.

Social- och omvårdnadsnämnden har ingen möjlighet att inom befintlig budget 
finansiera ett kommunlager. Det behövs både en lämplig lokal och personal 
som ska vara ansvariga för verksamheten.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge svaret till tekniska 

nämnden.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-13

Ärendenummer
2015/105 Tekniska nämnden

 
Johan Claesson    
0502-60 60 22
johan.claesson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse – Begäran om komplettering i ärendet om 
införande av kommunlager

Ärendet
För att kommunstyrelsen ska kunna fatta ett beslut i ärendet angående 
införande av ett kommunlager har kommunledningskontoret begärt en 
komplettering från tekniska nämnden där social- och omvårdnadsnämnden 
har blivit tillfrågade i ärendet. Det beslut som är taget i tekniska nämnden är 
utan samarbete med social- och omvårdnadsnämnden. 

Tekniska nämnden har, 2018-01-25, beslutat efterhöra med social- och 
omvårdnadsnämnden om möjlighet till finansiering av ”kommunlager” inom 
ramen för arbetsmarknadsåtgärder och/eller om annat förslag på att driva 
verksamhet finns.

Yttrande från social- och omvårdnadsnämnden har nu inkommit, där man 
svarar att nämnden ingen möjlighet har att inom befintlig budget finansiera ett 
kommunlager. Det behövs både en lämplig lokal och personal som ska vara 
ansvariga för verksamheten

Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 22/2018 ”Beslut om 

yttrande avseende kommunlager”, 2018-02-27
 Tjänsteskrivelse ”Svar till tekniska nämnden angående ”kommunlager”, 

Anna-Lena Skatt, 2018-02-07
 Tekniska nämndens beslut § 4/2018, ”Beslut angående begäran om 

komplettering i ärendet om införande av kommunlager, 2018-01-25
 Tjänsteskrivelse ”Angående begäran om komplettering i ärendet om 

införande av kommunlager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 
            2018-01-02

 Kommunledningskontorets mail angående begäran om komplettering 
från tekniska nämnden där social- och omvårdnadsnämnden ska 
tillfrågas i ärendet, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-12-04

 Tekniska nämndens beslut § 105/2017 ”Beslut angående begäran om 
yttrande avseende medborgarförslag angående införande av kommun-
lager, 2017-10-19

 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett kommun-
lager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2017-09-25

 Tekniska nämndens beslut § 5/2016 ”Beslut angående utredning om 
möjlighet att införa kommunlager samt hur lagret i så fall ska 
organiseras, 2016-01-28
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 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett kommun-
lager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2016-01-08

 Kommunfullmäktiges beslut § 207/2017 ”Beslut om besvarande av 
medborgarförslag om införande av kommunlager”, 2015-11-30

 Tekniska nämndens beslut § 60/2015 ”Begäran om yttranden 
avseende medborgarförslag angående införande av kommunlager, 
2015-05-28

 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande avseende medborgarförslag 
angående införande a kommunlager”, kommunsekreterare Sofie 
Håkansson, 2015-04-17

Utredning
Tekniska nämnden har ställt frågan till social- och omvårdnadsnämnden om 
nämnden har möjlighet att inrymma ”kommunlager” inom 
arbetsmarknadsåtgärder, social- och omvårdnadsnämnden har inte heller 
möjlighet att inom befintlig budget finansiera ett kommunlager. ”Det behövs 
både en lämplig lokal och personal som ska vara ansvariga för 
verksamheten”.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Utredningens slutsatser
Om ett kommunlager upprättas och om detta ska drivas genom 
tekniska förvaltningen behövs ett utökat budgetanslag om 140 000 kr/år.

Efter ett eventuellt införande bör verksamheten utvärderas efter ett till två år.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta att om ett kommunlager upprättas, hos 
budgetberedningen äska ett utökat budgetanslag om totalt 
140 000 kr/år för inrättande av ett kommunlager. 

Efter ett eventuellt införande bör verksamheten utvärderas efter ett till två år.
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2018/40

§ 34 Beslut angående genomfart och hög hastighet Vinkelgatan

Sammanfattning av ärendet
En boende i området vid Vinkelgatan har lämnat en synpunkt/felanmälan i 
DF-respons, gällande höga hastigheter på Vinkelgatan. Hon anser att många 
använder sträckan som genomfart mellan Norra Kungsvägen och 
Egnahemsvägen, vilket leder till hastigheter som överskriver den föreskrivna 
hastigheten 30 km/h. Hon föreslår att gatan förskrivs som ej genomfart.

Vinkelgatan har en föreskriven hastighet om 30 km/h på sträckan mellan 
Norra Kungsvägen och Egnahemsvägen, delvis på grund av den lekplats och 
fotbollsplan som är belägen mellan Vinkelgatan och Granbacksgatan. I 
synpunkten/felanmälan nämns också ett generationsbyte som innebär att det 
idag bor många barn i området.

Den berörda sträckan förbinder Norra Kungsvägen med Egnahemsvägen och 
för boende på Villagatan, Skolgatan, JA Perssongatan och Norra kungsvägen 
kan gatan användas som genomfart till Egnahemsvägen. Ovan nämnda gator 
har alla föreskriven hastighet om 50 km/h, vilket kan inbjuda till högre 
hastigheter på Vinkelgatan. 

En trafikmätning har utförts på den berörda sträckan under perioden 
21 januari till och med 2 februari 2018. Mätningen visar på att majoriteten av 
fordonen håller en hastighet mellan 30-40 km/h, den högsta uppmätta 
hastigheten är 60 km/h och den vanligaste hastigheten 35 km/h. Totalt 
framförs 1784 fordon på Vinkelgatan under den uppmätta perioden.

Det är möjligt att trafikräkningen är missvisande eftersom den genomfördes 
under vinterhalvåret, även om det var barmark under tiden för räkningen. Två 
mätningar genomfördes redan under hösten 2017, men på grund av 
vandalisering och oroliga invånare blev kameran flyttad och räkningarna 
oanvändbara.

Trafikräkningen visar inte på några höga hastigheter även om 
hastighetsbegränsningen på 30 km/h inte efterföljs. Den totala mängden 
fordon är inte heller hög, utan uppgår till ca 250 ÅDT.

En föreskrift om förbjuden genomfart kan inte förväntas sänka varken 
hastigheten eller trafikmängden nämnvärt, varför andra åtgärder vore mer 
lämpliga för att sänka hastigheterna till den rådande hastighetsbegränsningen. 
Exempel på sådana åtgärder kan vara att stänga av sträckan för genomfart, 
eller förse sträckan med chikaner.

Beslutsunderlag
 Trafikmätning Tidaholm Vinkelgatan hastighet 20180202
 Trafikmätning Tidaholm Vinkelgatan veckodagar 20180202
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Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att avslå förslaget om föreskrift gällande genomfart förbjuden på 
Vinkelgatan.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag 

att ta fram tidsangivelser till tekniska nämndens sammanträde innan 
beslut tas.

Sändlista
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-09

Ärendenummer
2018/40 Tekniska nämnden

 
Emilie Andersson    
0502-606209
emilie.andersson@tidaholm.se

Genomfart och hög hastighet Vinkelgatan

Ärendet
En boende i området vid Vinkelgatan har lämnat en synpunkt/felanmälan i DF-
respons, gällande höga hastigheter på Vinkelgatan. Hon anser att många 
använder sträckan som genomfart mellan Norra Kungsvägen och 
Egnahemsvägen, vilket leder till hastigheter som överskriver den föreskrivna 
hastigheten 30km/h. Hon föreslår att gatan förskrivs som ej genomfart.

Beslutsunderlag
 Trafikmätning Tidaholm Vinkelgatan hastighet 20180202
 Trafikmätning Tidaholm Vinkelgatan veckodagar 20180202

Utredning
Vinkelgatan har en föreskriven hastighet om 30km/h på sträckan mellan Norra 
Kungsvägen och Egnahemsvägen, delvis på grund av den lekplats och 
fotbollsplan som är belägen mellan Vinkelgatan och Granbacksgatan. I 
synpunkten/felanmälan nämns också ett generationsbyte som innebär att det 
idag bor många barn i området.

Den berörda sträckan förbinder Norra Kungsvägen med Egnahemsvägen och 
för boende på Villagatan, Skolgatan, JA Perssongatan och Norra kungsvägen 
kan gatan användas som genomfart till Egnahemsvägen. Ovan nämnda gator 
har alla föreskriven hastighet om 50 km/h, vilket kan inbjuda till högre 
hastigheter på Vinkelgatan. 

En trafikmätning har utförts på den berörda sträckan under perioden 21 
januari t.om. 2 februari 2018. Mätningen visar på att majoriteten av fordonen 
håller en hastighet mellan 30-40 km/h, den högsta uppmätta hastigheten är 60 
km/h och den vanligaste hastigheten 35km/h. Totalt framförs 1784 fordon på 
Vinkelgatan under den uppmätta perioden.

Det är möjligt att trafikräkningen är missvisande eftersom den genomfördes 
under vinterhalvåret, även om det var barmark under tiden för räkningen. Två 
mätningar genomfördes redan under hösten 2017, men på grund av 
vandalisering och oroliga invånare blev kameran flyttad och räkningarna 
oanvändbara.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
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Utredningens slutsatser
Trafikräkningen visar inte på några höga hastigheter även om 
hastighetsbegränsningen på 30km/h inte efterföljs. Den totala mängden fordon 
är inte heller hög, utan uppgår till ca. 250 ÅDT.

En föreskrift om förbjuden genomfart kan inte förväntas sänka varken 
hastigheten eller trafikmängden nämnvärt, varför andra åtgärder vore mer 
lämpliga för att sänka hastigheterna till den rådande hastighetsbegränsningen. 
Exempel på sådana åtgärder kan vara att stänga av sträckan för genomfart, 
eller förse sträckan med chikaner.

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att avslå förslaget om föreskrift gällande genomfart förbjuden på 
Vinkelgatan.
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Tidaholm Vinkelgatan 20180202

Statistik

Period: den 26 januari 2018, 13:23 till den 2 februari 2018, 13:14 

Hastighetsövertr. 0 %
Genomsnittl. avstånd:
Kötrafik
ÅDT: 255
Andel lastbilar:

sek.
%

%

Beräkna + % Beräkna - % Total % V15 + Va + V85 + Vmax+ V15 - Va - V85 - Vmax -
Mc 0 0 90 10,4 90 5 10 17 28 43
Bil 900 98 755 87,2 1655 92,8 21 30 37 54 24 31 38 60
Lastbil 18 2 20 2,3 38 2,1 20 26 31 36 15 23 28 34
Långtradare 0 0 1 0,1 1 0,1 19 19 19 19
Total 918 51,5 866 48,5 1784 100 20 30 37 54 20 29 37 602

1,3
2
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Hastighetsövertr. 0 %
Genomsnittl. avstånd:
Kötrafik
ÅDT: 255
Andel lastbilar:
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%

%

Beräkna + % Beräkna - % Total % V15 + Va + V85 + Vmax+ V15 - Va - V85 - Vmax -
Mc 0 0 90 10,4 90 5 10 17 28 43
Bil 900 98 755 87,2 1655 92,8 21 30 37 54 24 31 38 60
Lastbil 18 2 20 2,3 38 2,1 20 26 31 36 15 23 28 34
Långtradare 0 0 1 0,1 1 0,1 19 19 19 19
Total 918 51,5 866 48,5 1784 100 20 30 37 54 20 29 37 602
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2018/61

§ 35 Beslut angående inventering av skyddsrum i kommunägda 
fastigheter

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningens fastighetsenhet har via säkerhetssamordnare och via 
Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) fått ett initialt uppdrag att 
inventera skyddsrumsbeståndet och dess status i kommunal regi samt att 
göra en åtgärdsplan för att rusta upp dessa.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) har informerat att det finns ett visst 
bidrag att söka från dem för att täcka en del av kostnaderna för detta, men inte 
allt.

Om tekniska förvaltningen ska genomföra detta behövs full kostnadstäckning 
för uppdraget.

Tekniska förvaltningen har även fått uppdraget att identifiera en alternativ 
ledningsplats för kommunledningen utanför centralorten Tidaholm.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
-

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att till tekniska nämndens 

sammanträde i mars alternativt april ge tekniska förvaltningen i 
uppdrag att ta fram erforderliga underlag av kostnader genom offert på 
inventering samt budget för återställande av skyddsrum och en 
alternativ ledningsplats för kommunledningen utanför centralorten.

Sändlista
Johan Claesson
Tekniska nämnden
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2017/248

§ 36 Beslut om dataskyddsombud för tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att entlediga 
Markus Wästefors från uppdraget som personuppgiftsombud för tekniska 
nämnden från och med 25 maj 2018 samt beslutar att utse 
informationssäkerhetssamordnare Elinor Stenberg till dataskyddsombud för 
tekniska nämnden, från och med 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen
EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får 
behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och 
kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection 
Regulation). Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer 
och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige. 
En övergripande tanke med de nya reglerna är att tydligare betona att det 
företag, myndighet eller annan organisation som behandlar personuppgifter 
aktivt måste ta ansvar för att se till att förordningens regler följs och kunna visa 
det (ansvarsskyldighet).

Dataskyddsombud
Dataskyddsombudet kommer att ersätta personuppgiftsombudets roll och 
ansvar. Ett dataskyddsombud kan ha ansvar för flera olika myndigheter. Det 
föreslås att samtliga nämnder i Falköpings kommun och Tidaholms kommun 
utser Elinor Stenberg som dataskyddsombud. 

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland 
annat att:

 samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter,
 kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna 

styrdokument, samt
 informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också:
ge råd om konsekvensbedömningar,

 vara kontaktperson för Datainspektionen,
 vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom 

organisationen,
 samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer 
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den 
personuppgiftsansvariga (nämnden) eller hos personuppgiftsbiträdet. 
Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha 
utfört sina arbetsuppgifter.
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Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om en organisation gör, eller 
överväger att göra, en konsekvensbedömning för behandling av 
personuppgifter. En konsekvensbedömning behövs det ska samlas in 
personuppgifter och det finns hög risk för personers rättigheter och friheter.

Dataskyddsombudet ska vara kontaktperson för:
 de registrerade, som till exempel vill nå dataskyddsombudet för att få 

veta vilka uppgifter som finns registrerade om dem,
 personalen inom organisationen, som kan vilja veta om de gör rätt när 

de behandlar personuppgifter,
 Datainspektionen, som kan vilja inspektera verksamheten.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden entledigar Markus Wästefors från uppdraget som 

personuppgiftsombud för tekniska nämnden från och med 25 maj 
2018. 

- Tekniska nämnden beslutar att utse informationssäkerhetssamordnare 
Elinor Stenberg till dataskyddsombud för tekniska nämnden, från och 
med 25 maj 2018.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

entlediga Markus Wästefors från uppdraget som personuppgiftsombud 
för tekniska nämnden från och med 25 maj 2018.
 

 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 
att utse informationssäkerhetssamordnare Elinor Stenberg till 
dataskyddsombud för tekniska nämnden, från och med 25 maj 2018.

Sändlista
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-27

Ärendenummer
2017/248 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud för Tekniska nämnden

Ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att entlediga 
Markus Wästefors från uppdraget som personuppgiftsombud för tekniska 
nämnden från och med 25 maj 2018 samt beslutar att utse 
informationssäkerhetssamordnare Elinor Stenberg till dataskyddsombud för 
tekniska nämnden, från och med 25 maj 2018.

Beslutsunderlag
-

Utredning
Dataskyddsförordningen
EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får 
behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och 
kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection 
Regulation). Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer 
och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige. 
En övergripande tanke med de nya reglerna är att tydligare betona att det 
företag, myndighet eller annan organisation som behandlar personuppgifter 
aktivt måste ta ansvar för att se till att förordningens regler följs och kunna visa 
det (ansvarsskyldighet).

Dataskyddsombud
Dataskyddsombudet kommer att ersätta personuppgiftsombudets roll och 
ansvar. Ett dataskyddsombud kan ha ansvar för flera olika myndigheter. Det 
föreslås att samtliga nämnder i Falköpings kommun och Tidaholms kommun 
utser Elinor Stenberg som dataskyddsombud. 

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland 
annat att:

 samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter,
 kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna 

styrdokument, samt
 informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också:
ge råd om konsekvensbedömningar,

 vara kontaktperson för Datainspektionen,
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 vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom 
organisationen,

 samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer 
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den 
personuppgiftsansvariga (nämnden) eller hos personuppgiftsbiträdet. 
Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha 
utfört sina arbetsuppgifter.

Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om en organisation gör, eller 
överväger att göra, en konsekvensbedömning för behandling av 
personuppgifter. En konsekvensbedömning behövs det ska samlas in 
personuppgifter och det finns hög risk för personers rättigheter och friheter.

Dataskyddsombudet ska vara kontaktperson för:
 de registrerade, som till exempel vill nå dataskyddsombudet för att få 

veta vilka uppgifter som finns registrerade om dem,
 personalen inom organisationen, som kan vilja veta om de gör rätt när 

de behandlar personuppgifter,
 Datainspektionen, som kan vilja inspektera verksamheten.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Utredningens slutsatser
-

Förslag till beslut
 Tekniska nämnden entledigar Markus Wästefors från uppdraget som 

personuppgiftsombud för tekniska nämnden från och med 25 maj 
2018. 

 Tekniska nämnden beslutar att utse informationssäkerhetssamordnare 
Elinor Stenberg till dataskyddsombud för tekniska nämnden, från och 
med 25 maj 2018.
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2018/55

§ 37 Beslut angående önskemål om belysningsstolpar banvallen i 
Folkabo

Sammanfattning av ärendet
Folkabo samhällsförening har tillskrivit tekniska nämnden för att efterhöra om 
det finns möjlighet att nämnden kan bekosta och installera några mindre 
belysningsstolpar utmed sträckan från där Kvarnvägen korsar banvallen fram 
till där landsvägen korsar banvallen intill återvinningsstationen.

Förslaget om belysning på banvallen är vällovligt ur många aspekter. I 
sammanhanget skall nämnas att kommunen planerar en VA-utbyggnad från 
Madängsholm via Suntak till Folkabo. Denna är tänkt att till största delen 
förläggas i befintlig banvall. Projektet finns nu i investeringsbudget för 
2018/2019. I samband med detta kan det vara lämpligt att arrangera belysta 
promenadstråk. En förtida förläggning av belysning kan fördyra båda 
anläggningarna.

Förslaget är bra och bör hanteras positivt i samband med Va-utbyggnaden

Beslutsunderlag
 Skrivelse från Folkabo samhällsförening, 2018-02-17

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att i samband med VA-utbyggnad Folkabo se över möjlighet till belyst 
gångväg på del av gamla järnvägsbanken.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att i samband med VA-utbyggnad Folkabo se över möjlighet till belyst 
gångväg på del av gamla järnvägsbanken.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-19

Ärendenummer
2018/55 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Önskemål om belysningsstolpar banvallen 
Folkabo

Ärendet
Folkabo samhällsförening har tillskrivit tekniska nämnden för att efterhöra om 
det finns möjlighet att nämnden kan bekosta och installera några mindre 
belysningsstolpar utmed sträckan från där Kvarnvägen korsar banvallen fram 
till där landsvägen korsar banvallen intill återvinningsstationen.

Beslutsunderlag
 Skrivelse från Folkabo samhällsförening, 2018-02-17

Utredning
Förslaget om belysning på banvallen är vällovligt ur många aspekter. I 
sammanhanget skall nämnas att kommunen planerar en VA-utbyggnad från 
Madängsholm via Suntak till Folkabo. Denna är tänkt att till största delen 
förläggas i befintlig banvall. Projektet finns nu i investeringsbudget för 
2018/2019. I samband med detta kan det vara lämpligt att arrangera belysta 
promenadstråk. En förtida förläggning av belysning kan fördyra båda 
anläggningarna.

Barnrättsbedömning
Som framgår av skrivelsen i sin helhet blir detta projekt till gagn för både unga 
och gamla.

Utredningens slutsatser
Förslaget är bra och bör hanteras positivt i samband med Va-utbyggnaden

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att i samband med VA-utbyggnad Folkabo se över möjlighet till belyst 
gångväg på del av gamla järnvägsbanken.
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Bilaga som ger en bild av innehåll skola efter projektering för de olika 
entreprenaderna. Ett kort utdrag ur ett 1000-sidigt material. Därtill kommer 
ritningar.

ALLMÄNT 

Skolbyggnad i 2 plan, stomme av prefabricerad betong, ca 7500 m2, 
Klassrum, grupprum, fritid, administration, aula, kök, matsal etc enligt bifogade planritningar
Skolgård med tillhörande utrustning (se markentreprenad nedan). 
Köket planeras som tillagningskök för 640 portioner, varav 85 portioner avser distribution av 
komplett måltid till förskola.

Rosenbergsskolan kommer att ha 25 klassrum x 20 elever samt specialsalar för slöjd, musik 
och hemkunskap. Utöver det ett antal grupprum för att möjliggöra att klasser delas utifrån 
olika behov. Det har hela tiden varit ett mål att ha en skola med så flexibla lösningar som 
möjligt för att kunna bedriva undervisning utifrån elevers olika förutsättningar och behov. 

På skolan är det också planerat en aula med plats för 140 sittplatser. Den är placerad så att 
den är möjlig att hyra ut. Egen entré med toaletter.

Enligt lokalbehov F-9 2020-2027 kommer inte skolan att vara fullt nyttjad 2020. Skolan är 
byggd för 500 elever men enligt prognoser är det ca 400 elever som kommer börja 
höstterminen 2020. Kvm/elev blir då ca 18.

Det planeras för en nybyggd förskola i anslutning till Rosenbergsskolan. Den planeras för 
fyra avdelningar x 16 barn. Här kommer två avdelningar vara för nya barn i behov av plats 
och två avdelningar kommer att inrymma verksamhet vi nu har i hyrda lokaler, moduler samt 
hyrd lägenhet. Det kan komma att uppstå ytterligare behov av platser då det finns en 
osäkerhet kring Daretorps lantis samt att vi har lokaler som ej är helt ändamålsenliga, 
förskolan Framtiden. Förvaltningens tankar är att kunna använda ej nyttjade lokaler i 
Rosenbergsskolan för förskoleverksamhet tills behov av fler elevplatser uppstår.

På skolan ska det finnas utrymme för Elevhälsapersonal. Deras lokaler ligger i anslutning till 
administration på första våning. 

Entrédörrar är utrustade med tidsstyrda lås som håller skolan öppen/stängd under inställda 
tider. Öppettider kan programmeras på årsbasis, där man i förväg kan programmera in vilka 
datum/öppettider som önskas.

För att tillträde till skolan eller samlingssalen utanför ordinarie öppettider har vissa utvalda 
entrédörrar utrustats med en kontrollpanel där man kan få tillträde via passerbricka och/eller 
kod. 

Skolan har ett heltäckande utrymningslarm vid brand. Utrymningslarmet är direkt kopplat till 
räddningstjänsten.

Vid yttre hot finns även ett inrymningslarm, som stänger alla entréfunktioner till skolan.

Skolan är även försedd med inbrottslarm.
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Skolgård/utemiljö är utformad så att den är en bra miljö för både yngre och äldre elever. 
Viktigt att tänka på flöden och möjlighet för vuxna att ha uppsyn. Utemiljön är viktigt att den 
planeras så att den ingår i lärandet för både skola och fritidsverksamhet.

IT- uppkoppling med öppet wifi samt kanoner är planerade i varje klassrum samt i vissa 
andra lokaler såsom, konferensrum och i öppna ytor i korridorerna. I arbetsrummen finns 
arbetsplatser med uppkoppling till all personal.

Vad gäller skolans inventarier kommer detta att studeras vidare i vad mån befintlig utrustning 
kan komma att användas. Behandlas i kommande budgetar fram till 2020.

Fjärrvärme planerad som huvudsaklig värmekälla.

Projektering och upphandlingsform, utförandeentreprenad och samordnad 
generalentreprenad.
Byggd enligt alla PBL-krav m a p tillgänglighet, brand etc. 
Energikrav bättre än norm.
Enbart inbyggda material godkända enligt EU-krav.
Lös inredning enligt skolans program för giftfri miljö.
Beställaren förbehåller sig rätten att helt eller delvis tillämpa de särskilda villkor för 
fullgörande av kontrakt gällande bl.a. förändrade arbetsrättsliga villkor som återfinns i LOU 
(2016:1145) kap 17 §§ 1-7.

Totalkostnadskalkyl som tidigare ca 150 milj, (vid 2.5% kalkylränta, 33 års avskrivningstid)

Kapitalkostnad initialt 8.3 
Fastighetsdrift 3.75
Skolans fastighetsdrift 3.3    (administration, skolbibliotek, vaktmästeri och lönerskolkök)

--------------
15.35 milj.kr/år

Utökat elevantal/lärare med tillhörande verksamhetskostnader ingår ej i denna kalkyl

Rumsbeskrivning exempel

Generellt 
Dörrar av trä: Innerdörrar skall vara massivdörrar med ytskikt av högtryckslaminat. 
Kulör enligt uppställningsritning. 
Glas i innerdörr enligt plan- och uppställningsritning. 
Sockellister: Socklar av trä skall vara björk natur, klarlackade, 12x56 mm. 
Socklar av uppvikt plastmatta skall vara av typ lika golv med höjd 100 mm. 
Smyginklädnader: Foderbildande smyginklädnad av trä skall vara björk natur, klarlackat, vid 
innerdörrar och invändiga glaspartier. 
Fönstersmygar Sidosmygar och balksmyg i btg-element målas S 0500-N 
Fönsterbänkar Enligt Bb, NSC.721 
Glansvärden: Väggar målas i färg med glansvärde 5-7 skaldelar. 
Målade väggar i omkl, dusch, wc målas generellt med glansvärde 20 skaldelar. 
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Material- och färgsättning 
Innerväggstyper enligt A-ritning. 
Undertak enligt A-ritning. 
Golv: Plastmatta 1 skall vara skiktad plastmatta med 15 dB stegljuds-dämpning , t = 2.6 
mm.. Skall uppfylla kraven för intrycksbeständighet enligt EN 424 och tålighet mot rullande 
stolshjul enligt EN 425. 
Fabrikat Forbo, typ sarlon 15 dB

Plastmatta 2 skall vara homogen plastmatta , t = 2.0 mm. Stegsäkerhet R9 enl. DIN 51130. 
Böjbarhet för enkel uppviktning enl. EN-ISO 26987 Ø 10 mm. 
Fabrikat Forbo,typ sphera nordstar. 
Plastmatta 3 skall vara homogen plastmatta , t = 3.0 mm. Hög stegsäkerhet R12, hög 
gångkomfort. Uppvikbar som sockel. 
Fabrikat Altro, typ Stronghold 30/K30 
Textilmatta skall vara matta eller plattor enligt beskrivning i Bb, MFB.33 
Väggkeramik två typer 
Typ 1: Kakel ska vara av fabrikat CC Höganäs eller likv, Halvmatt, format 50x50, kulör enligt 
senare färgsättning. 
Typ 2: Kakel ska vara av fabrikat CC Höganäs, typ 20 Color Halvmatt, format 150x150, kulör 
20910M, vit med ljusgrå fog, fog skall vara så tunn som möjligt pga hygienkrav. 
Hörnskydd Kök: Hörnskydd utförs som L-profil 30 mm, till höjd 2,1 m över golv. Finslipad yta, 
dold infästning. Fabrikat Nordplåt Carmen AB eller likv. Placeras på samtliga ytterhörn i rum 
enligt rumsbeskrivning. 

STORKÖK 

Entreprenaden avser nybyggnad av tillagningskök. 
I storköksentreprenaden ingår: 
- ny leverans och montage av utrustning och inredning. 
- igångkörning av hela storköksanläggningen. 
Köket planeras som tillagningskök för 640 portioner, varav 85 portioner avser distribution av 
komplett måltid till förskola.

Markbeskrivning, delar av ute- lekmiljö

DEK UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR 
All utrustning fastmonteras 
DEK.1 Parkmöbler 
Soffa, Rörkröken, 8012632, grön/svart. Hags. Antal: 20 st 
Bord, Rörkröken, 8012633, grön/svart. Hags. Antal: 5 st 
DEK.2 Lekutrustning 
Säkerhetskraven i SS-EN 1176 och SS-EN 1177 skall uppfyllas. 
Samtliga ytor med lekutrustning förses med hänvisningsskylt enligt SS-EN 1176-7 8.2.4. 
Gruppgunga Stratus, 8000751, Hags. Antal: 3 st 
Sittbänk Loop, dim 1,8 meter, SETOS135, Slottsbro. Antal: 2 st, röda 
Hexagonal sittbänk Wennerbom, PAR1357-0401, Slottsbro. Antal: 4 st 
Klätterställning Agito Q, 8002141, Hags. Antal: 1 st 
Karusell Supernova, GXY916000, Kompan. Antal: 1 st 
Spica 1, GXY801421-3417, Kompan. Antal: 2 st. 
Sandverk, M58200-3713P, Kompan. Antal: 1 st 
Solskydd Cloud, med sandbord, 8027239, Hags. Antal: 2 st 
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Sittstockar, avbarkad ek eller lärk, 5 meter långa. Antal: 6 st. Fastmonteras med 
förankringsjärn. 
Sittstubbar, avbarkad ek eller lärk, 0.4 meter i diameter och 0.5 meter höga ovan mark, 
nergrävda 0.4 meter. Antal: 14 st 
Nummertavla för asfalt, 603410, Tress. Antal: 1 st 
Fia till asfalt, 603403, Tress. Antal: 1 st 
Tusenfotingen till asfalt, 603405, Tress. Antal: 1 st 
Gungställning Goro, 8051038, Hags. Antal: 2 st 
Inkl. 1 st gungsits Mirage, 8049731, Hags 
4 st gungsits Reddy, 8058806, Hags 
3 st gungsits Katja, 8049715, Hags. Gungsitar fördelas jämt mellan båda gungställningarna.

Balanslek Shaker, 137210M, Lappset. Antal: 1 st 
Rutschbana Rider, 8066685, Hags. Antal: 1 st 
Tippi, 40405, Cado. Antal: 3 st 
Klättersten, 68-CW4104, Scancord. Antal: 1 st 
Klätternät, Pentagode S, 8039466, Hags. Antal: 1 st 
Basketkorg, 8000658, Hags. Antal: 4 st. 
Inkl. 4 st nät, 8000648, Hags. 
Fotbollsmål, 653811, Tress. Antal: 2 st, 
inkl 2 st nät 653244-1, Tress 
Fotbollsmål, 653000-1, Tress. Antal: 4 st, 
Inkl. 4 st nät 653207-1, Tress 
Volträcke dubbelt metall, M87801-3717, Kompan. Antal: 3 st 
Lekställning Niagara, NAT527-0902, Kompan. Antal: 1 st 
Parallell bars, 8036724, Hags. Antal: 2 st. 
Hinderbana, NRO866, Kompan. Antal: 1 st 
Studsmatta 2012, 2002108, Tress. Antal: 1 st 
Interaktivt spel, Memo, YA3900, Lappset. Antal: 1 st 
DEK.6 Cykelställ e d 
Cykelgarage, typ Basta Ryd från Blidsbergs Mekaniska. 
2 st rader med 5 sektioner i varje rad. 8 st rader med 4 sektioner i varje rad. 
Öppna sektioner med liggande stålspaljé av fyrkantprofil i lackerat stål 45 x 45 mm med ett 
mellanrum på 45 mm. Färg allt silvergrå RAL 7001. Bandtäckt tak med falsad plåt typ 
PLANJA TREND, silvergrå RAL 7001. Väggmonterat cykelställ med plats för 8 cyklar med 
byglar för fastlåsning, per sektion. Armatur i varje sektion med LED-belysning 24 V, 
transformator, kopplingsdosa, armaturskena, kablage, kontakter stolpe med lucka och 
fundament. All eldragning skall vara dold. 
Cykelgarage skall ha avvattning av tak och förses med hängränna och stuprör. Ställs på 
betongsockel. 
Se även EL-handling. 
DEK.7 Förtillverkade fundament för fasta utrustningar och utsmyckningar i mark 
DEK.9 ÖVRIG UTRUSTNING 
Rinkar, scen, solur, förråd, uteklassrum mm utförs enligt detalj ritning. 
E utför kompletterande konstruktioner. 
Förråd Liljdedal 3, SETHS7320, Slottsbro. Antal: 3 st. 
Färg grå- NCS 3000, tak i papp. Inkl. hängränna och lås. Ställs på 10 cm höga 
sockelelement, inget sockelelement under dörr.Flaggstång: 12 meter hög, i glasfiber, 
varmgalvaniserat stång- och markfäste av gångjärnstyp, invändig flagglina, knape med 
skruvar.
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Uppvärmningssystem

Generellt 

Fjärrvärme via växlare till väggradiatorer, egen krets till ventilationssystem. Golvvärme 
respektive takpaneler i entréytor.

Ventilationssystem

Generellt 

FTX-system med individuell styrning av rum. Separat system för kök, matsal.

El- och telesystem

Generellt 

CENTRALUTRUSTNINGAR
Centralutrustning ska utföras för TN-S 5-ledarsystem.
Ställverk samt fördelningscentral och undercentraler i ställverksrum
utförs som golvskåp på installationsgolv.
Central ska kunna utökas med minst 30% utöver angiven utrustning.
Undercentraler placeras i elnischer angivna på ritning. Centraler
utförs som vägghängda med utrymme för ledningsförläggning bakom.

LEDNINGSSYSTEM
Ledningssystem för el- och teleinstallationer utförs som halogenfritt
där ej annat anges. Ledningar infällda i vägg, tak och golv skall
förläggas i installationsrör. Ledningar för elinstallationer skall
förläggas i ett lager på kabelstege. Ledningar för teleinstallationer
förläggs i separat kabelränna på kabelstege och får förläggas i flera
lager.
Vid öppen förläggning skall samtliga ledningar skyddas från mekanisk
åverkan.
Ledningar skall ej monteras utanpåliggande på fasad.

64.CBB Branddetekterings- och brandlarmsystem
64.CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem -
automatiska brandlarmsystem
Omfattning
Utförs enligt brandskyddsbeskrivning. Brandlarmscentral är
av fabrikat Siemens (eller likvärdig) och placeras i rum UC
EL 1005. Brandförsvarstablå placeras på vägg vid
huvudentré tillsammans med larmlagringstablå.
Ett automatiskt brandlarmsystem skall installeras som
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uppfyller kraven enligt SBF 110:7, utgåva 2 (eller likvärdig).
Anläggningen utförs enligt Klass A - fullständig övervakning
av byggnad.
För lokalerna installeras ett separat talat utrymningslarm.
Brandlarmsystemet skall vara utfört med adresserbara
detektorer/sensorer.
Rökdetektorer monteras även i ventilationsaggregat.
Entreprenören är skyldig att anlita godkänd anläggarfirma för
anläggningen.
System och funktioner
Aktivering av utrymningslarmet skall ske automatiskt via
brandlarms anläggningen kombinerat med manuell möjlighet
till aktivering med larmknappar.
Vid brand skall:
talat utrymningslarm aktiveras
optiska och akustiska larmdon aktiveras
larmöverföring ske till räddningstjänst
brandfunktioner för ventilationssystem aktiveras
ström brytas för musikanläggning
allmänbelysning i miniaula tändas.
Samtliga magnetuppställda dörrar stängs.
Rörelsesensorer på dörrar i brandcellsgräns kopplas bort. Dörröppningsfunktion som 
öppnas med hjälp av armbågskontakt kopplas ur (endast elslutbleck kopplas ur, inte 
dörrautomatiken).

Hiss styr till närmsta stannplan och öppnar dörrar och
sedan stänger dörrar.
Ström till stekbord och liknande i storkök stängs av.
Ström till solpaneler bryts så nära solpanelerna som möjligt.
Fellarm ska överföras till SOS Alarm som sedan kontaktar
fastighetsjouren.
Nyckelskåp för Räddningstjänsten med nyckel till byggnaden
placeras utanför huvudentré.

64.CBE Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem
Systemet har utformats och ska utföras enligt standard SSF130.
Allmänt
I anläggningen skall installeras ett gemensamt passer och
inbrottslarm system av farikat ASSA ARX Systemet ska utföras så att
det uppfyller larmklass 2 med avsteg enligt beställaren.
Programvara och sever ska placeras i nya skolan samordnas med IT.
Nyttjas även av 64.CCB/3
Entreprenör är för denna anläggning certifierad och ansvarig att
utföra driftsättning, avprovning och programering.

64.CCB/3 Entré- och passerkontrollsystem -
passerkontrollsystem
Allmänt
I fastigheten ska ett passerkontrollsystem installeras i form av ett
integrerat passer- och inbrottslarmssystem. Undercentral, kablage
och mjukvara ska i möjligaste mån gemensamt utnyttjas av
inbrottssystemet och passerkontrollen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-03-08
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/58

§ 38 Beslut angående nybyggnad Rosenberg - tilldelningsbeslut

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av projektering och anbudsinhämtning med tillhörande total 
byggkostnadskalkyl.

Projekteringens fortskridande har kunnat följas via avstämningar i Bun- ,Tn- 
och Ks sammanträden under 2017. Vid Bun och Tn sammanträden 25/1 2018 
har förfrågningshandlingar över verksamhetsytor, utemiljöer och övrigt för 
verksamhetens bedrivande redovisats.
I förstudien angavs behoven av Barn- och utbildningsförvaltningen till ca 25 
grundklassrum samt tillhörande grupprum och specialsalar. Generellt är i F-6 
20 elever/klass inriktningen, vilket skulle motsvara upp till 500 elever. Här 
finns utrymme för att växa antingen genom större klasser eller genom relativt 
enkla ombyggnader med flytt av lättväggar. 
I förhållande till övriga F-6 enheter innehåller denna anläggning mer av 
utrymmen som exempelvis aula med plats för 140 personer.
Anbudsinfordran har nu tagits och en total produktionskalkyl kan nu 
sammanställas vilket ger kommunfullmäktige möjlighet att anslå medel till 
investeringens genomförande samt uppdra till tekniska nämnden att 
genomföra upphandling och byggnation. Offerter har inkommit i tid förutom 
markentreprenad varvid i enlighet med LOU en förhandlad upphandling har 
utförts i detta fall.
Den byggkostnadskalkyl som upprättades 2015-2016 gjordes i en tid före brist 
på bostäder och verksamhetslokaler med en följande överhettning av 
byggmarknaden och kostnadsökning orsakad händelser som för många var 
svåra att förutse. Trots detta men tack vare ett ansvarsfullt arbete av berörda 
förvaltningars personal ser vi en möjlighet att i huvudsak inrymma 
kostnaderna i vår tidiga kalkyl. De ingående delentreprenadernas kostnader 
uppgår till sammanlagt 

152 243 000:- kr,

inkluderande 5-10 % oförutsett, byggherreomkostnader samt 
anslutningsavgifter VA, El, fjärrvärme och fiber. 
Till detta kan läggas option av installation av solceller till kostnad om 
1 000 000 kr samt konstnärlig utsmyckning till uppskattningsvis 
500 000-1 000 000 kr.

Utredningens slutsatser
Med ledning av redovisningen ovan bedömer vi att Tidaholms kommun nu har 
möjlighet till byggandet av en F-6 skola till en konkurrenskraftig kostnad. 
Det finns även option angående solcellsinstallation som får anses överkomlig. 
Med dagens elpriser bär investeringen i bästa fall sig själv men kan innebära 
andra positiva effekter.
Konstnärlig utsmyckning är mycket svårkalkylerad men kan vid en förnuftig 
hantering klaras på ett ekonomiskt sätt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-03-08
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Med hänsyn till färdigställandetid, uttorkning för undvikande av fuktproblem etc 
bör beslut om byggnation alternativt avbrytande av projektet hanteras 
skyndsamt.
Tilldelningsbeslut skickas omgående för att kunna hantera eventuella 
överklaganden, omförhandlingar etc i tid före eventuellt 
kommunfullmäktigebeslut i ena eller andra riktningen. Tilldelningsbeslut 
innebär i sig inget antagande av entreprenörer eller beslut om byggnation.

Beslutsunderlag
 Ritning A40 1-100 plan 1
 Ritning A40 1-200 plan 2
 Ritning M10_1

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja investeringsbeloppen för byggnation av 
ny F-6 skola om 152 243 000 kronor och solcellsanläggning om 
1 000 000 kr och uppdra till tekniska nämnden att genomföra 
upphandling av desamma samt att bevilja ett bedömt belopp för 
konstnärlig utsmyckning uppgående till 1 000 000 kr.

- Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar samtidigt sända 
tilldelningsbeslut till berörda entreprenörer med förbehållet om 
kommunfullmäktiges beslut om byggande och tillskjutande av 
budgetmedel.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja investeringsbeloppen för byggnation av 
ny F-6 skola om 152 243 000 kronor och solcellsanläggning om 
1 000 000 kr och uppdra till tekniska nämnden att genomföra 
upphandling av desamma samt att bevilja ett bedömt belopp för 
konstnärlig utsmyckning uppgående till 1 000 000 kr.

 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar samtidigt sända 
tilldelningsbeslut till berörda entreprenörer med förbehållet om 
kommunfullmäktiges beslut om byggande och tillskjutande av 
budgetmedel.

Sändlista
Tekniska kontoret
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
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